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PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 001/2020 
Modalidade: Tomada de Preço nº. 001/2020 
Tipo: Técnica e Preço 
Data:  10/03/2020 
Hora: 14hs00min. 
Local: Sala de Reuniões do DIVIPREV 
            Rua Rio de Janeiro, 426, loja 2 – térreo, Centro - Divinópolis/MG 

 
 
 
O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE 
DIVINÓPOLIS - DIVIPREV, com sede na Rua Rio de Janeiro, 426, loja 2 – térreo, Centro – 
Divinópolis/MG, autarquia municipal, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ 
sob o nº. 04.286.331/0001-90, através da Comissão Permanente de Licitação, devidamente 
constituída pela Portaria 234/2019, de 31 de dezembro de 2019, torna público que promoverá sob 
regência da Lei 8.666/93 e posteriores modificações, TOMADA DE PREÇO, do tipo TÉCNICA 
E PREÇO, cujo objeto se descreve abaixo e, em minúcias. 
 
Este edital e seus anexos estarão à disposição dos interessados na sede do DIVIPREV, na Rua Rio 
de Janeiro, 426, loja 2 – térreo, Centro – Divinópolis/MG, de 2ª a 6º feira, nos horários de 
8h00min às 17h00min e pelo site institucional www.diviprev.mg.gov.br. Informações poderão ser 
obtidas no mesmo endereço, pelo e-mail compras@diviprev.mg.gov.br ou pelo telefone (37) 3216-
7419 (Fernanda). 
 
 
01 - DO OBJETO 
 

1.1. Contratação de pessoa jurídica especializada em prestação de serviços de consultoria e 
gestão atuarial em regime próprio de previdência social, conforme especificações e condições 
descritas no Termo de Referência (Anexo I). 
 
 
2 - DOS RECURSOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS 
 
 2.1. Os Recursos Orçamentários correrão por conta da dotação orçamentária: Ficha: 1245 – 
3.3.90.35.00.00.00 (Serviços de Consultoria); Complemento: 3.3.90.35.99.00.00.00 (Outros 
Serviços de Consultoria e Assessoria). 
 
 
3 - VALOR ESTIMADO 
 
 3.1. Para fins de apuração do valor global estimado da licitação foram considerados os 
seguintes valores: 
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 VALOR MENSAL VALOR ANUAL 
VALOR REFERENCIAL R$5.300,00 R$ 63.600,00 

 
 
4 - DOS PRAZOS 
 
 4.1. O prazo para execução dos serviços será de 12 meses, após a adjudicação e 
homologação do processo licitatório, podendo ser prorrogado por igual período nos termos do art. 
57, inciso II da Lei 8.666/93. 
 
 
5 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 
5.1. As empresas interessadas no ramo de atividade compatível com o objeto desta 

licitação, ainda não inscritas no Cadastro de Fornecedores do DIVIPREV, deverão protocolar até o 
3º dia anterior a data do recebimento das propostas (§ 2º art. 22 da Lei Federal 8.666/93, atualizada 
pelas Leis Federais 8.883/94, 9.648/98 e 9.854/99), na Rua Rio de Janeiro, 426, loja 2 – térreo, 
Centro, Divinópolis – MG, das 8h00min às 17h00min (dias úteis), pedido escrito à Comissão 
Permanente de Licitação para o Registro Cadastral. 
 

5.1.2. Para as empresas efetuarem o registro cadastral no DIVIPREV e receberem o CRC- 
Certificado de Registro Cadastral, as mesmas poderão acessar as informações e relação de 
documentos no  site institucional, pelo link: https://diviprev.mg.gov.br/?page_id=7497.   

 
5.2. A presente licitação observará as regras de tratamento diferenciado previstos em Lei 

para microempresas (ME) ou empresas de pequeno porte (EPP). 
 
 5.3. Não poderão participar os interessados que se encontrem em processo de falência, 
dissolução, fusão, cisão ou incorporação, que estejam cumprindo suspensão temporária de 
participação em licitação ou impedidos de contratar com o DIVIPREV ou que tenham sido 
declarados inidôneos para licitar ou contratar com a administração pública. 
 
 
06 – DAS IMPUGNAÇÕES E RECURSOS 
 
 
 6.1. Até 2 (dois) dias úteis antes da data final fixada para recebimento das propostas, 
qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos ou impugnar o ato convocatório deste edital, 
observando-se o seguinte: 
 

a) as dúvidas relativas à especificação do objeto poderão ser esclarecidas pelo e-mail 
compras@diviprev.mg.gov.br, sendo que as respostas serão disponibilizadas 
exclusivamente no site www.diviprev.mg.gov.br (link “licitações”), sendo acessíveis a 
todos os interessados. 
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b) as impugnações ao edital deverão ser apresentadas no prazo legal por escrito na sede 
do DIVIPREV, Rua Rio de Janeiro, 426, loja 2 – térreo, Centro, no horário de 
08h00min às 17h00 min dos dias úteis, sendo que as respostas serão disponibilizadas no 
site www.diviprev.mg.gov.br (link “licitações”), sendo acessíveis a todos os 
interessados. 

 
6.2. Acolhida a impugnação formulada contra o edital será designada nova data para a 

realização do certame. 
 
6.3. Os recursos administrativos somente serão recebidos, se protocolados junto à 

Comissão de Licitação, em tempo hábil, e conforme o previsto no art. 109 da Lei 8.666/93. 
 

 
7 - DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS 
 
 7.1. Os licitantes, por seus representantes legais, deverão se apresentar no dia, horário e 
local indicados para entregarem 3 (três) tipos de invólucros, a saber: 
 

a) envelope Habilitação; 
b) envelope Proposta Técnica; e 
c) envelope Proposta Comercial. 
 
7.2. Os envelopes deverão ser entregues ao Presidente da Comissão de Licitação, lacrados e 

rubricados no fecho, com as seguintes indicações: 
Envelope nº 01 – HABILITAÇÃO 

Instituto de Previdência dos Servidores do Município 
de Divinópolis – DIVIPREV 

TOMADA DE PREÇO Nº 01/2020 
PL Nº 01/2020 

Licitante: (nome da empresa) 
 

Envelope nº 02 – PROPOSTA TÉCNICA 
Instituto de Previdência dos Servidores do Município 

de Divinópolis – DIVIPREV 
TOMADA DE PREÇO Nº 01/2020 

PL Nº 01/2020 
Licitante: (nome da empresa) 

 
Envelope nº 03 – PROPOSTA DE PREÇO 

Instituto de Previdência dos Servidores do Município 
de Divinópolis – DIVIPREV 

TOMADA DE PREÇO Nº 01/2020 
PL Nº. 01/2020 

Licitante: (nome da empresa) 
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 7.3. Além dos envelopes “Habilitação”, “Proposta Técnica” e  Proposta de Preço”, 
mencionados nos itens 7.1 e 7.2, os interessados ou seus representantes apresentarão, no início da 
sessão e fora de qualquer envelope declaração de que atendem plenamente os requisitos de 
habilitação, conforme Anexo II, e certidão de enquadramento como Microempresa (ME) ou 
Empresa de Pequeno Porte (EPP) ou Certidão Simplificada Digital emitida pela Junta Comercial 
comprovando seu enquadramento, em atendimento à Lei Complementar 123/2006. 
 

7.4. Os documentos necessários à participação na presente licitação poderão ser 
apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada em Cartório, em cópia 
autenticada pelo Presidente da Comissão de Licitação ou qualquer membro da Comissão de 
Licitação e, ainda, por meio de publicação em órgãos da imprensa oficial. 
 
 7.5. Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fitas, discos magnéticos, 
filmes ou cópias em fac-símile ou e-mail, ainda que autenticados. Admitem-se, no entanto, fotos, 
gravuras, desenhos, gráficos ou catálogos, apenas como forma de ilustração da proposta de preços, 
caso necessário. 
 
 7.6. Uma vez incluído no processo nenhum documento será devolvido, salvo se substituído 
por cópias autenticadas. 
 
 7.7. Em nenhuma hipótese será concedido prazo para apresentação ou complementação de 
documentos de proposta ou habilitação exigidos e não apresentados, exceto nos casos previstos na 
Lei Complementar 123/2006. 
 
 
8 – DA HABILITAÇÃO (ENVELOPE Nº 1) 
 
 
 8.1. Como condição para habilitação os licitantes deverão apresentar os seguintes 
documentos acondicionados no envelope nº 1: 
 
 8.1.1. REGULARIDADE JURÍDICA, conforme art. 28 da Lei 8.666/93: 
 
 8.1.1.1. Documentos pessoais dos responsáveis (RG e CPF); 
 
 8.1.1.2. Registro Comercial, no caso de empresa individual; 
  
 8.1.1.3. Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social, e todos os seus aditivos em vigor, 
devidamente registrados na Junta Comercial, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso 
de sociedade de ações, acompanhadas de documentos de eleição de seus administradores; 
 
 8.1.1.4. Inscrição do Ato Constitutivo, no caso de sociedade civis, acompanhada de prova 
da diretoria em exercício; 
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 8.1.1.5. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão 
competente, quando a atividade assim o exigir. 
 
 
 8.1.2. REGULARIDADE FISCAL, conforme art. 29 da Lei 8.666/93: 
 
 8.1.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 
 

8.1.2.2. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal ou Certidão Conjunta expedida 
pela Receita Federal do Brasil e a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional; 
 
 8.1.2.3. Prova de regularidade para com as Fazendas Estadual e Municipal do domicílio ou 
sede do licitante ou outra equivalente na forma da lei; 
 
 8.1.2.4. Prova de Regularidade Fiscal – CRF, emitida pela Caixa Econômica Federal, 
relativamente ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS; 
 
 8.1.2.5. Certidão Negativa de Débito – CND, emitida pelo INSS, relativamente à 
regularidade junto à seguridade social ou Certidão Conjunta expedida pela Receita Federal do 
Brasil e a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional; 
 
 8.1.2.6. Certidão negativa de Infrações Trabalhistas, conforme Lei 12440/11, relativamente 
à prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do trabalho, mediante a 
apresentação da certidão negativa. 
 
 
 8.1.3. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, conforme art. 30 da Lei 8.666/93: 
 
 8.1.3.1. O licitante deverá comprovar que está apto para desempenhar as atividades 
pertinentes e compatíveis com o objeto da presente licitação, apresentando atestado (s) de 
desempenho anterior (Atestado de Capacidade Técnica), fornecido (s) por pessoas jurídicas de 
direito público ou privado, comprovando a capacidade técnica para atendimento. As declarações 
deverão ser apresentadas em original ou em cópias acompanhadas do original para autenticação do 
Presidente da Comissão de Licitação ou, ainda em cópias autenticadas; 
  
 8.1.3.2. Comprovação de Capacidade Técnico-Profissional, através de Registro no 
Ministério da Economia, conforme Decreto-Lei nº. 806/1969, que regulamenta a profissão de 
Atuário, tendo em vista que a validade da MP 905/2019 é, a princípio, provisória. 
 
 8.1.3.3. O licitante deverá comprovar que possui em seu quadro de sócios ou funcional, na 
data prevista para a entrega das propostas, profissionais de nível superior, com capacidade para o 
desenvolvimento dos serviços previstos no objeto. 
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8.1.3.3.1. A comprovação do vínculo empregatício entre a licitante e os profissionais 
citados no item acima, poderá ser feita, através de cópia de Carteira de Trabalho, do 
Contrato de Trabalho e, se sócios da empresa, através do Contrato Social, ou ainda, de 
Declaração de Contratação futura assinada pela licitante e pelo profissional, caso a mesma se 
consagre vencedora do certame. 

 
 

 8.1.4. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA-FINANCEIRA, conforme art. 31 da Lei 
8.666/93: 
 
 8.1.4.1. Certidão de distribuição de processo de falência e concordata bem como 
recuperação judicial. 
 
 
 8.1.5. OUTROS DOCUMENTOS: 
 
 8.1.5.1. Cópia do Certificado de Registro Cadastral emitido pelo DIVIPREV, dentro de sua 
validade; 
 
 8.1.5.2. Declaração que entre os dirigentes, gerentes, sócios e responsáveis, técnicos, não 
há nenhum servidor do DIVIPREV ou, alguém que o tenha sido nos últimos 180 (cento e oitenta) 
dias anteriores à data da realização da licitação, Anexo III; 
 
 8.1.5.3. Declaração do licitante de que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em 
trabalho noturno perigoso ou insalubre e que não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, Anexo 
IV; 
 
 8.1.5.4.  Declaração, sob as penas da lei, de que não está impedido de participar de licitação 
ou contratar com qualquer órgão da Administração Pública, direta ou indireta, Federal, Estadual ou 
Municipal, Anexo V; 
 
 8.1.5.5. Termo de Confidencialidade, Anexo VI. 
 
 8.2. Os licitantes que constam do sistema de cadastro de fornecedores do DIVIPREV 
poderão deixar de apresentar os documentos indicados no item 8.1.2 mediante declaração 
neste sentido (CRC – item 8.1.5.1), desde que os constantes em sua pasta estejam dentro do 
seu prazo de validade. Nesse caso será realizada a conferência na pasta do licitante, 
concedendo vista dos documentos aos demais licitantes. 
 
 8.3. Os documentos necessários à habilitação, bem como quaisquer outros documentos 
solicitados neste edital e em seus anexos, deverão ser entregues sob uma das seguintes formas: 
 a) originais; 
 b) cópias autenticadas em cartório; 
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 c) cópias simples, desde que acompanhadas dos documentos originais ou de cópias destes 
autenticadas em cartório, para autenticação pela Comissão de Licitação ou por membro da 
Comissão na sessão pública de abertura dos envelopes respectivos; 
 d) publicados em órgão de imprensa oficial, respeitadas as regras das alíneas anteriores; 
 e) emitidos através da Internet. 
 
 8.4. Não serão aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitações de documentos” em 
substituição aos documentos requeridos no presente edital e em seus anexos. 
 
 8.5. A documentação necessária a habilitação, bem como qualquer outra documentação 
solicitada neste edital e em seus anexos, deverá guardar compatibilidade com o CNPJ apresentado, 
não sendo permitida a mesclagem ou conjugação de documentos. 
 
 8.6. Todos os documentos solicitados neste edital e em seus anexos deverão estar em seu 
prazo de validade na data de abertura da sessão pública, sendo que documentos entregues com 
validade expirada acarretarão na inabilitação da licitante, observadas as ressalvas constantes da Lei 
Complementar 123/206. 
 
 8.7. Os documentos que não possuírem prazo de validade estabelecido pelo órgão 
expedidor deverão ser datados dos últimos 180 (cento e oitenta) dias, tendo como referência a data 
de abertura da sessão pública deste certame. 
 
 8.8. Não se enquadram na exigência do subitem 8.7 deste edital aqueles documentos que, 
pela natureza, não se sujeitam a prazo de validade. 
 
 
9 - DA PROPOSTA TÉCNICA (ENVELOPE 2) 
 
 9.1. Deverá ser apresentada em 1 (uma) via, impressa, datada e assinada pelo responsável 
técnico da licitante, rubricada em todas as suas folhas, além dos seguintes elementos necessários à 
sua elaboração: 
 
 9.1.2. Apresentação da proposta técnica com o indicativo das experiências e capacitações 
profissionais, devendo estar compatível com as atividades descritas no Anexo I e Anexo VII deste 
edital; 
 
 9.1.3. Formulário de Pontuação Técnica – Anexo VIII, devidamente preenchido, rubricado e 
assinado, acompanhado de todas as comprovações que se fizerem necessárias com 
referência ao profissional vinculado à empresa através de contrato social ou contrato de 
trabalho. 
 
 
Obs.: Cabe à licitante indicar previamente sua pontuação de acordo com os pontos indicados no 

Anexo VII, sendo que tais pontos serão verificados pela Comissão de Licitação quando do 
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julgamento da Proposta Técnica podendo, fundamentalmente, atribuir outra pontuação se assim 

decidir.  

 

 

10 - DA PROPOSTA DE PREÇO (ENVELOPE 3) 
 
 10.1.  A proposta apresentada deverá ser apresentada em apensa 1 (uma) lauda, ou seja, 1 
(uma) página, impressa, datada e assinada pelo responsável técnico da licitante, podendo ser 
utilizado o modelo apresentado no Anexo IX deste edital. 
 
 10.1.1. A proposta apresentada deverá apresentar o valor da prestação do serviço conforme 
o objeto, com o preço mensal e o preço total para o período de 12 (doze) meses, tendo como limite 
máximo a estimativa de preços constante do Anexo X. 
 
 10.1.2. No preço ofertado, deverão estar inclusos todos os impostos e taxas e todas as 
despesas concernentes à prestação do objeto, fretes, encargos sociais, despesas indiretas, tributos e 
quaisquer outras incidências. 
 
 10.1.3. Os valores serão fixos e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses. Após esse 
período, o valor poderá ser reajustado anualmente pelo IPCA ou outro índice que venha substituí-
lo. 
 

 10.1.4. Fica determinado que o prazo de validade da proposta será não inferior a 90 
(noventa) dias, contados a partir da data da apresentação. Na contagem do prazo excluir-se-á o dia 
do início e incluir-se-á o dia do vencimento. 
 
 10.1.5. Na proposta deverá ser informada a Razão Social completa, o CNPJ, endereço, e-
mail e o telefone da licitante. 
 
 10.2. Se o prazo de validade for omitido na proposta, esta será considerada valida por 90 
(noventa) dias e não será motivo para desclassificação da proposta. 
 
 
11 - JULGAMENTO DA PROPOSTA TÉCNICA 
 
 11.1. A PROPOSTA TÉCNICA será julgada através do atendimento ao item 9 (nove) deste 
edital e classificada de acordo com o somatório da pontuação obtida após a análise do Formulário 
de Pontuação Técnica – Anexos VII e VIII. 
 
 11.2. Será desclassificada a Proposta Técnica que não atingir a pontuação mínima de 
37 pontos nos itens do Anexo VII. 
 
 
12 - DO JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PREÇO 
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 12.1. A Proposta de Preço será julgada através do Valor Anual Ofertado. 
 
 12.2. Será desclassificada a Proposta de Preço cujo Valor Anual Ofertado exceder a 
estimativa de preço do Anexo X. 
 
 12.3. Será igualmente desclassificada a Proposta de Preço que desatender ao disposto no 
item 10 (dez) deste edital, em especial àquela que seja tendente a repassar ao DIVIPREV custos 
com encargos sociais, despesas indiretas, tributos e quaisquer outras incidências, bem como que 
tenda a repassar despesas pessoais dos consultores, tais como transporte, estadia e hospedagem de 
que trata o item 10.1.2 deste edital. 
 
 12.4. Após o julgamento da Proposta de Preço, obtido o Valor Anual Ofertado de cada 
licitante, as propostas serão pontuadas conforme tabela abaixo: 
 

CLASSIFICAÇÃO PONTOS 
1º Menor Valor Anual Ofertado 50 
2º Menor Valor Anual Ofertado 30 
3º Menor Valor Anual Ofertado 20 
Demais Valores Anuais Ofertados 10 

 
 12.5. Em caso de empate no Valor Anual Ofertado, será atribuído o mesmo número de 
pontos aos licitantes. 
 
 
13 – DA CLASSIFICAÇÃO FINAL 
 
 13.1. A classificação final dos licitantes far-se-á de acordo com a média ponderada (MP) 
das pontuações obtidas com a Proposta Técnica (peso 7) e com a Proposta Comercial (peso 3) 
através da seguinte fórmula: 

 
MP = (PT x 7) + (PC x 3) /10 

 
 
 13.2. A obtenção do valor da Média Ponderada (MP) da Proposta Técnica (PT) e Proposta 
Comercial (PC) representa o julgamento final das propostas, sendo declarada vencedora a licitante 
que, tendo atendido todas as exigências deste edital, obtiver a maior pontuação, exceto se houver 
empate. Neste caso, deverá ser observada a preferência para contratação de microempresas e 
empresas de pequeno porte (LC 123/06 e Decreto 8.538/2015), na seguinte condição: 
 
 13.2.1. Empate real – Quando a microempresa e a empresa de pequeno porte e a média e 
grande empresa obtiverem a mesma pontuação na Média Ponderada (MP). Configurado o empate 
real da MP, a microempresa e/ou a empresa de pequeno porte será declarada vencedora; 
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 13.2.2. Empate ficto – Quando será levado em consideração o resultado da ponderação 
entre a técnica e o preço na proposta apresentada pelos licitantes. Será verificado se a MP das 
microempresas e empresas de pequeno porte estão iguais ou até 10 % inferiores à melhor MP. 
 
 13.2.2.1. A microempresa e empresa de pequeno porte melhor classificada poderá 
apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, nos termos da Lei. 
 
 13.2.2.2.  A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será 
convocada para apresentar nova proposta de preço no prazo determinado pela Comissão de 
Licitação, sob pena de preclusão. 
 
 13.2.2.3. Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na 
forma da alínea anterior, serão convocadas as remanescentes que por ventura se enquadrem na 
hipótese do item 13.2.2, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito. 
 
 13.2.2.4. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e 
empresas de pequeno porte que se encontram nos intervalos estabelecidos no item 13.2.2, será 
realizado sorteio. 
 
 13.2.2.5. Ocorrendo a manifestação POSITIVA da microempresa e empresa de pequeno 
porte deverá ser refeito o cálculo da MP da mesma, alterando ou não a sua classificação. 
 
 13.2.2.6. Para se sagrar vencedora a microempresa e empresa de pequeno porte, após a sua 
reclassificação deverá obter a melhor MP. 
 
 13.2.3. Não ocorrendo o que está disposto no item 13.2.2. (empate ficto, conforme art. 44, 
caput, da lei 123/2006), caso haja empate entre as licitantes, a classificação se dará, 
obrigatoriamente, pelos critérios na seguinte ordem: 
 
 13.2.3.1. Maior pontuação na Proposta Técnica (PT); 
  
 13.2.3.2. Maior pontuação obtida no item 1, subitem 1.1 do Anexo VII; 
 
 13.2.3.3. Maior pontuação obtida no item 2 do Anexo VII; 
 
 13.2.3.4. Maior pontuação obtida no item 3 do Anexo VII; 
   
 13.2.3.5. Maior pontuação obtida no item 4 do Anexo VII; 
 
 13.2.3.6. Maior pontuação obtida no item 5 do Anexo VII. 
 
 13.2.3.7. Persistindo o empate, após observador os critérios do item anterior, a classificação 
se fará por meio de sorteio, conforme dispõe o art. 45, § 2º da lei 8.666/93, a ser realizado em ato 
público, para o qual todas as licitantes serão convocadas ou imediatamente após a classificação das 
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propostas, caso todos os representantes estejam presentes. No caso de não estarem presentes todos 
os representantes das empresas será marcada data para a realização do sorteio, o qual será 
realizado estando presentes ou não os representantes das proponentes. 
 

13.3. Caso a empresa adjudicatária venha a solicitar o cancelamento da proposta, deverá 
apresentar motivo justo decorrente de fato superveniente e deverá providenciá-lo dentro do prazo 
de recurso. 
 
 13.4. O cancelamento a que se refere o subitem 13.3 será colocado à apreciação da 
Comissão de Licitação, que poderá ou não, deferir o cancelamento. 
 
 13.5. Reserva-se ao DIVIPREV o direito de não adjudicar o objeto da presente licitação 
preservando-se desta forma o interesse público.  
 
 
14 - DOS PRAZOS E CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DO CONTRATO 
 
 14.1. Após a homologação pela autoridade competente, o DIVIPREV convocará o licitante 
adjudicatário para assinatura do contrato, sendo que a vigência deste se dará a partir de sua 
assinatura. 
 
 14.1.1. O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, quando houver solicitação 
do licitante adjudicatário durante seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado aceito pelo 
DIVIPREV. 
 
 14.2. No caso de o licitante adjudicatário, convocado dentro do prazo estabelecido no item 
14.1, não comparecer para assinatura do referido contrato, o DIVIPREV convocara os outros 
licitantes classificados para fazê-lo. 
 
 14.2.1. O licitante adjudicatário que não comparecer para assinatura do contrato nos termos 
do item 14.2 ficará sujeito às sanções previstas neste Edital e no art. 7º da Lei Federal nº 
10520/2002. 
 
 14.3. O DIVIPREV e os licitantes vinculam-se às condições deste Edital e seus anexos. 
 
 14.4. O prazo de contratação deverá ser de 12 (doze) meses contados da data de assinatura 
do contrato, podendo ter sua duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos com vistas à 
obtenção de preços e condições mais vantajosas para a Administração, limitada a 48 (quarenta e 
oito) meses, nos termos do que estabelece a Lei 8.666/93. 
 
 
15 - DAS CONDIÇÕES DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
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 15.1.  Observado o disposto nos artigos 58, inciso III, e 67 da lei nº. 8.666/93, a gestão e 
fiscalização do contrato serão realizadas pelo servidor Paulo Eduardo Santos, nomeado pela 
Portaria DIVIPREV nº. 06/2019. O servidor atuará como gestor/fiscal do contrato, o que não 
exclui nem reduz a responsabilidade da contratada pelo correto cumprimento das obrigações 
decorrentes do Contrato. 
 
 15.2. Correrá por conta do licitante adjudicatário as despesas para efetivo atendimento do 
objeto licitado. 
 
 15.3. A prestação do serviço não exime o licitante adjudicatário de sua reponsabilidade, na 
forma da lei, pela qualidade do serviço prestado ao DIVIPREV. 
 
 
16 - DAS OBRIGAÇÕES 
 
 
 16.1. Constituem obrigações do licitante vencedor, não excluídas aquelas fixadas por 
previsão legal, no Termo de Referência e no Termo Contratual: 
 

a) Não transferir a outrem, no todo ou parte, o objeto contratual; 
b) Assumir inteira reponsabilidade pela prestação dos serviços e efetuá-lo de acordo com 

as normas vigentes, contratuais, edilícias e seus anexos, não sendo admitida a 
subcontratação, cessão ou transferência total ou parcial do objeto da presente licitação e 
do futuro contrato. 

c) Manter durante toda a execução contratual as mesmas condições de habilitação; 
d) No interesse do DIVIPREV, o objeto licitado poderá ser suprimido ou aumentado até o 

limite de 25 % (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado, facultada a 
supressão além desse limite por acordo entre as partes, conforme disposto no artigo 65, 
§§ 1º e 2º, da Lei Federal nº. 8.666/1993. 

e) A empresa contratada, para recebimento dos pagamentos, fica obrigada a manter 
atualizados as certificações de regularidade para com o INSS, FGTS e com a Fazenda 
Municipal de Divinópolis. 

 
16.2. Constituem obrigações do DIVIPREV, não excluídas aquelas fixadas por previsão 

legal, no Termo de Referência e no Termo Contratual: 
 
a) Efetuar o pagamento na data convencionada; 
b) Fiscalizar a execução contratual. 

 
 

17 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
 17.1. Estará sujeita à aplicação de sanções administrativas, mediante processo em que será 
garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, a licitante que: 
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a) Convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o contrato; 
b) Deixar de entregar a documentação exigida para o processo licitatório; 
c) Apresentar documentação falsa; 
d) Ensejar o retardamento da execução do certame; 
e) Não mantiver a proposta, durante o prazo de sua validade; 
f) Falar ou fraudar na execução do objeto; 
g) Comportar-se de modo inidôneo; 
h) Cometer fraude fiscal. 

 
17.2. Ocorrendo a inexecução total ou parcial na prestação do serviço, o DIVIPREV poderá 

aplicar à vencedora, as seguintes sanções administrativas previstas no artigo 87 da Lei nº 8.666/93: 
 
a) Advertência por escrito; 
b) Multa administrativa; 
c) Impedimento de licitar e contratar com o Município de Divinópolis e, se for o caso, 

descredenciamento dos sistemas de cadastramento a que estiver inscrito, pelo prazo de 
02 (dois) anos, sem prejuízo das multas aplicáveis e demais cominações legais; 

d) Declaração de inidoneidade para licitar junto à Administração pública, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, de acordo com o 
inciso IV do artigo 87 da Lei nº. 8.666/93, c/c artigo 7º da Lei nº. 10.520/2002; 

 
17.3. A recusa em assinar o contrato, considerada após transcorrido o 5º (quinto) dia útil 

subsequente à convocação para sua assinatura, sem a formalização de qualquer justificativa, 
configura desistência da prestação do serviço e sujeitará a adjudicatária ao pagamento de multa 
correspondente a 20 % (vinte por cento) do valor total do objeto contratual, sem prejuízo da 
aplicação das demais sanções cabíveis. 
 

17.3.1. Ante a ocorrência da hipótese acima, poderá o DIVIPREV convocar outra licitante 
– respeitada a ordem final de classificação do certame – para, após comprovados os requisitos de 
habilitação e feita a negociação, assinar o contrato. 
 

17.4.O atraso injustificado na execução dos serviços sujeitará a empresa, a juízo do 
DIVIPREV, à multa moratória de 0,5 % (meio por cento) por dia de atraso, até o limite de 10 % 
(dez por cento), conforme determina o artigo 86, da Lei nº. 8.666/93. 

 
17.4.1. No caso de atraso superior a 30 (trinta) dias no fornecimento do objeto, a multa será 

de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, com a consequente rescisão contratual e sem 
prejuízo das demais penalidades dispostas no item 17.2. 

 
17.4.2. No caso de desistência injustificada do contrato, der causa a sua rescisão ou nos 

demais casos de inadimplemento contratual, a multa será de 20 % (vinte por cento) sobre o valor 
do contrato, sem prejuízo das demais penalidades dispostas no item 17.2. 
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17.4.3. Se a contratada não proceder ao recolhimento da multa no prazo de 05 (cinco) dias 
úteis contados da intimação por parte do DIVIPREV, o respectivo valor será descontado dos 
créditos que a contratada possuir com esta Administração. 

 
17.4.4. Não será aplicada multa se, justificada e comprovadamente, o atraso na execução 

do objeto advier de caso fortuito ou de força maior. 
 
17.5. As sanções previstas poderão ser aplicadas cumulativamente, de acordo com a 

gravidade do descumprimento, após regular processo administrativo, garantido o contraditório e a 
ampla defesa. 

 
17.5.1. Caracterizada hipótese de aplicação de qualquer penalidade, a adjudicatária será 

notificada da abertura do prazo de 5 (cinco) dias úteis para apresentar defesa prévia, e 10 (dez) 
dias úteis da notificação, para o caso da declaração de inidoneidade, em conformidade com o 
disposto no art. 87 da Lei 8.666/93. 

 
17.6. Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a 

contar da ciência da intimação, podendo o DIVIPREV reconsiderar sua decisão ou, nesse prazo, 
encaminhá-lo devidamente informado para a apreciação e decisão superior, dentro do mesmo 
prazo. 

 
17.7. As multas e sanções previstas no Edital não tem caráter compensatório, sendo que o 

seu pagamento não exime a Contratada da responsabilidade para reparação de eventuais danos, 
perdas ou prejuízos causados ao DIVIPREV, por atos comissivos ou omissivos de sua 
responsabilidade. 
 
 
18. DOS PAGAMENTOS E REAJUSTES 
 
 
 18.1. O pagamento será efetuado em moeda corrente nacional, em cada mês subsequente, 
após o recebimento da fatura/nota fiscal, que depois de conferida e atestada pelo setor responsável 
a encaminhará para a devida liquidação junto ao setor competente, por meio de ordem bancária 
emitida em nome do proponente vencedor, para crédito na conta corrente por ele indicada, uma 
vez satisfeitas às condições estabelecidas. 
 
 18.2. Será admitido reajuste nos contratos firmados com prazo superior a 12 (doze) meses, 
considerando, neste caso, inclusive as prorrogações, na forma definida pela legislação própria e 
com base na variação do INPC. 
 
 
19. DA RESCISÃO CONTRATUAL 
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 19.1. O contrato poderá ser rescindido a qualquer momento pelo DIVIPREV, sem direito à 
indenização e independente de prévia notificação judicial, mediante comunicação por escrito ao 
Contratado, nos casos de: 
 
 a) Descumprimento das obrigações do contrato; 
 b) Desvio das especificações estabelecidas nesse edital e no contrato; 
 c) Descumprimento injustificado de ordens emitidas pelo DIVIPREV; 
 d) Atraso injustificado na execução do contrato; 
 e) Paralisação da execução sem justa causa e prévia comunicação ao DIVIPREV; 
 f) Decretação de falência ou insolvência civil. 
 
 19.2. O contrato poderá ser rescindido, ainda, por razões de interesse público de alta 
relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridade do 
DIVIPREV a que esteja subordinado o contrato celebrado. 
 
 19.3. Incorre na obrigatoriedade de pagamento em favor da outra, de multa correspondente 
a 5% (cinco por cento) do valor do contrato devidamente corrigido, a parte que der causa à 
rescisão do pacto firmado. 
 
 
20. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
 
 20.1. O edital, planilhas, contrato e toda documentação da licitação são complementares 
entre si. 
 
 20.2. Qualquer medida judicial oriunda da presente licitação deverá ser processada na 
Comarca de Divinópolis, Minas Gerais, com expressa renúncia de qualquer outra, por mais 
privilegiada que seja.  
 
 20.3. O DIVIPREV se reserva o direito de: 
 
 a) Revogar ou anular a presente licitação, no todo ou em parte, nos termos da Lei; 
 b) Adiar a licitação, mediante publicação prévia. 
 
 20.4. Constituem anexos do edital, dele fazendo parte:  
 a) Anexo I – Termo de Referência com indicativo detalhado do objeto desta licitação; 
 b) Anexo II – Modelo de declaração de regularidade e atendimento das exigências de 
habilitação; 

c) Anexo III - Modelo de Declaração de que não conta no quadro da empresa servidores do 
DIVIPREV; 
 d) Anexo IV – Modelo de Declaração de que não emprega menor; 
 e) Anexo V – Modelo de Declaração de que não está impedida de licitar e contratar com a 
Administração; 
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 f) Anexo VI – Termo de Confidencialidade; 
 g) Anexo VII – Tabela de Pontuação Técnica – Itens Pontuáveis e Valores 
 h) Anexo VIII– Formulário de Pontuação Técnica; 
 i) Anexo IX – Modelo de Proposta de Preço; 
 j) Anexo X – Orçamento Estimado 
 l) Anexo XI – Minuta de Contrato. 
 
 
 20.5. É facultado ao Presidente da Comissão de Licitação, em qualquer fase da licitação, a 
promoção de diligências a esclarecer ou complementar a instrução do procedimento, vedada à 
inclusão de documento ou informação que deveria constar originalmente dos envelopes ou da 
declaração de atendimento as condições de habilitação ou credenciamento. 
 
 20.6. O desatendimento de exigências formais e não essenciais não importará no 
afastamento do licitante, desde que sejam possíveis as aferições de suas qualificações e a exata 
compreensão de sua proposta, e não fira os princípios constitucionais e preserve o interesse 
público. 
 
 20.7. As normas que disciplinam esta Tomada de Preço serão sempre interpretadas em 
favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse 
público, a segurança da contratação e os princípios constitucionais. 
 
 20.8. Aos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes da Lei 8.666/93 e suas 
alterações. 
 
 20.9. Não será admitida a subcontratação, cessão ou transferência total ou parcial do objeto 
da presente licitação e do futuro contrato. 
 

 
Divinópolis, 07 de fevereiro de 2020 

 
 
 

Aguinaldo Henrique Ferreira Lage 
Superintendente do DIVIPREV 
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TOMADA DE PREÇO Nº. 001/2020 
 

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA  
 
 
Justificativa: 
Esta contratação tem como objetivo atender à necessidade legal preconizada nas disposições das 
Emendas Constitucionais nº. 20/98, 41/03, 47/05, Lei 9717 e 9796/99, Lei Complementar 101/00 e 
10887/04, Portarias nº 402/08, 563/14 e 464/18. Os serviços a serem executados são relativos a 
realizações de estudos/consultoria, elaboração de pareceres e participações/convocações para fins 
de assessoria técnica na área atuarial. Por meio da consultoria ora solicitada, o DIVIPREV poderá 
fazer uma segura avaliação do RPPS, visando uma gestão adequada e com subsídios para adotar 
medidas para o equilíbrio financeiro e atuarial do mesmo, atendendo assim, inclusive, exigência da 
Constituição Federal. O DIVIPREV tem primado pela busca da qualidade na gestão e prestação de 
serviços aos seus participantes, neste sentido, objetivando atender toda a sua demanda de forma 
menos onerosa possível, optou-se pela prestação do referido serviço que, é considerado de grande 
relevância para a sustentabilidade do Instituto. Soma-se a isto o fato de que o DIVIPREV não 
dispõe, dentre o seu quadro de colaboradores, de pessoal técnico com formação atuarial para os 
serviços em comento. 
 
 
Objeto:  
Contratação de pessoa jurídica especializada em prestação de serviços de consultoria e gestão 
atuarial em regime próprio de previdência social, de acordo com o estabelecido neste ANEXO I – 
Termo de Referência. 
 
 
Descrição do objeto: 
 
 

1. Até 8 (oito) visitas anuais, cujas datas e horários serão previamente definidas pela 
Contratante, sobre assuntos pertinentes ao objeto do presente contrato, sendo as despesas 
com passagens e diárias de responsabilidade da Contratada. 
 

2. Prestação de serviços educacionais e de capacitação dos membros do RPPS bem como 
seus conselheiros em temas atuariais, com carga horária mínima de 48 (quarenta e oito) 
horas que serão ministradas de forma presencial na sede da Contratada, com temas e 
cronogramas de datas e horários a serem definidos previamente entre as partes, sendo as 
despesas com passagens e diárias de responsabilidade da Contratada. O treinamento 
não será computado como visitas. 
 

3. A consultoria abrangerá o acompanhamento na área atuária, nos termos das legislações 
vigentes de acordo com a Portaria nº. 464/2018 e desenvolverá os seguintes serviços: 
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• Recebimento dos dados cadastrais de todos os servidores ativos titulares de cargos efetivos, 
aposentados e pensionistas através da transmissão de um arquivo que, será disponibilizado 
pelo DIVIPREV, contendo os dados individuais, referentes à idade, tempo de serviço, 
salário, sexo, entre outras informações, para realização da Avaliação Atuarial, objetivando 
atender aos dispositivos legais no prazo determinado;  
 

• Crítica e elaboração de relatório de inconsistência do banco de dados dos servidores ativos 
titulares de cargos efetivos, aposentados e pensionistas que irão participar da Avaliação 
Atuarial do DIVIPREV; 
 

• Análise e otimização de todas as inconsistências dos dados cadastrais dos servidores ativos 
titulares de cargos efetivos, aposentados e pensionistas; 
 

• Realização de Avaliação Atuarial, objetivando atender aos dispositivos legais no prazo 
determinado. O Relatório de Avaliação Atuarial conterá os seguintes estudos:  
 

a) Relação de todas as premissas adotadas para substituir erros e inconsistências no banco de 
dados; 

b) Descrição de toda a legislação utilizada para a realização do Cálculo Atuarial;  
c) Estudo estatístico detalhado do grupo de servidores ativos, aposentados e pensionistas, com 

vários gráficos e tabelas explicativas, discorrendo sobre a influência destas variáveis 
estatísticas no resultado do custo previdenciário; 

d) Relação de benefícios previstos no plano, a serem concedidos aos participantes do regime 
próprio de previdência; 

e) Relação de todas as bases técnicas e premissas atuariais que foram utilizadas para a 
avaliação atuarial;  

f) Cálculo das Reservas Matemáticas com a descrição dos resultados da avaliação atuarial, 
considerando as modelagens de financiamento das despesas previdenciárias;  

g) Parecer atuarial que discorrerá sobre a atual situação do regime próprio de previdência, 
sobre a qualidade da base de dados, as atuais alíquotas de contribuição e as propostas pelo 
estudo e sugestão de qual é, na opinião da consultoria, a melhor forma de financiamento do 
custo previdenciário. 
 

• Projeção Atuarial de Receitas e Despesas previdenciárias; 
 

• Elaboração da Nota Técnica Atuarial, que tem por objetivo estabelecer as bases técnicas, 
estatísticas e atuariais a serem aplicadas nos cálculos das reservas técnicas e taxas de 
contribuição; 
 

• Prestar assistência permanente na área técnico atuarial, dirimindo e esclarecendo dúvidas 
pertinentes; 
 

• Realização, sempre que necessário, de estudos de impacto atuarial quando apresentada 
qualquer modificação ou majoração no quadro de pessoal; 
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• Efetuar o demonstrativo das projeções atuariais previdenciárias para os próximos 35 (trinta 
e cinco) anos, com a finalidade do município atender o artigo 53, § 1º, Inciso II, da Lei de 
Responsabilidade Fiscal; 
 

• Verificar a tendência de aumento da expectativa de vida dos beneficiários e o seu impacto 
no RPPS; 
 

• Definição de cadastro de dados estatísticos, fundamentais para o acompanhamento atuarial 
dos custos dos benefícios; 
 

• Realização de Fluxos Atuariais exigidos pelo Ministério da Previdência e pelo Tribunal de 
Contas do Estado, demonstrando a Solvência e a Liquidez do Plano Atuarial; 
 

• Efetuar assessoria técnico-atuarial quando houver necessidade de alteração no projeto de 
Lei do RPPS; 
 

• Levantamento de todos os dados que devem ser preenchidos no DRAA - Demonstrativo de 
Resultados da Avaliação Atuarial; 
 

• Preenchimento do DRAA – Demonstrativo dos Resultados da Avaliação Atuarial no site do 
MPS – Ministério da Previdência Social; 
 

• Análise de sensibilidade considerando variações nas variáveis taxa de juros, crescimento 
salarial e aportes financeiros;  
 

• Apresentação aos dirigentes e conselheiros pelo atuário responsável, na sede da 
Contratante, do relatório final de Avaliação Atuarial explicitando a atual realidade 
financeira atuarial do Regime Próprio de Previdência; 
 

• Adoção de medidas de aperfeiçoamento da gestão dos ativos e passivos do RPPS que 
incluem: 

a) Definição, acompanhamento e controle das bases normativa, cadastral e técnica e dos 
resultados da avaliação atuarial, 

b) Estabelecimento do plano de custeio e do equacionamento do déficit, 
c) Ações relacionadas à concessão, manutenção e pagamento dos benefícios e às políticas de 

gestão de pessoal que contribuam para assegurar a transparência, solvência, liquidez e 
equilíbrio econômico, financeiro e atuarial do plano de benefícios do RPPS. 

 
 

• Emissão de relatório de Gestão Atuarial de periodicidade bimestral, contendo: 
a) Identificação dos riscos atuariais por tipo de benefício oferecido; 
b) Análise do Plano de Custeio do RPPS em decorrência do fluxo de concessão de benefícios; 
c) Verificação mensal dos resultados das hipóteses atuariais e biométricas, atualização das 
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Provisões Matemáticas em decorrência do fluxo de concessão de benefícios; 
d) Comparação entre a evolução dos Ativos Financeiros do plano e a evolução das Provisões 

Matemáticas. 
 

• Formulação de respostas técnicas aos questionamentos do RPPS sobre assuntos pertinentes 
à atuária; 
 

• Emissão de todos os relatórios necessários, quando solicitado, para a implementação do 
programa de Pró-Gestão no DIVIPREV. 

 
 
 
 
 
 

Aguinaldo Henrique Ferreira Lage 
Superintendente do DIVIPREV 
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TOMADA DE PREÇO Nº. 001/2020 
 

ANEXO II – 
 

 MODELO DE DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE E ATENDIMENTO DAS 
EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO 

 
 
 
 
 
Prezados Senhores,  

 

Declaramos, sob pena da lei que a empresa __________________________, inscrita no CNPJ nº 

________________________, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr (a) 

______________________________, portador (a) da Carteira de Identidade nº 

___________________, CPF nº __________________________, declara que atende a todas as 

exigências de habilitação constantes no Edital do referido certame. 

 
 
 
 

Atenciosamente, 

 

 

 

(carimbo e assinatura do Representante legal da Empresa) 
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TOMADA DE PREÇO Nº. 001/2020 
 

ANEXO III -  
 
DECLARAÇÃO QUE ENTRE OS SÓCIOS E GERENTES NÃO HÁ NENHUM 
SERVIDOR DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E QUE NEM O TENHA SIDO NOS 
ULTIMOS 180 (CENTO E OITENTA) DIAS. 
 

 

Prezados Senhores, 

 

Declaramos, sob pena da lei que entre os dirigentes, gerentes, sócios e responsáveis técnicos da 

empresa, não há nenhum servidor do DIVIPREV e nenhum que tenha sido nos últimos 180 (cento 

e oitenta) dias anteriores à data do certame.  

 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

(carimbo e assinatura do Representante legal da Empresa) 
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TOMADA DE PREÇO Nº. 001/2020 
 

ANEXO IV -  
 
DECLARAÇÃO QUE A EMPRESA NÃO EMPREGA MENOR DE 18 ANOS EM 
TRABALHO NOTURNO, PERIGOSO OU INSALUBRE E NÃO EMPREGA MENOR DE 
16 ANOS.  
 

 

Prezados Senhores,  

 

Declaramos, sob pena da lei que a empresa __________________________, inscrita no CNPJ nº 

________________________, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr (a) 

______________________________, portador (a) da Carteira de Identidade nº 

___________________, CPF nº __________________________, declara para fins do disposto no 

inciso V do art. 27 da Lei 8.666, de 21/06/1993, acrescido pela Lei 9.857, de 27/10/1999, que não 

emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e não emprega menor de 

16 anos.  

 

Ressalva: emprega menor, a partir de 14 anos na condição de aprendiz. (....)  

 

Observação: Em caso afirmativo assinalar a ressalva.  

 

Atenciosamente, 

 

 

(carimbo e assinatura do Representante legal da Empresa) 
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TOMADA DE PREÇO Nº. 001/2020 
 

ANEXO V-  
 

DECLARAÇÃO QUE A EMPRESA NÃO ESTÁ IMPEDIDA DE CONTRATAR E 
LICITAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.  
 

 

Prezados Senhores,  

 

 

Declaramos, sob pena da lei que a empresa __________________________, inscrita no CNPJ nº 

________________________, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr (a) 

______________________________, cadastrado no registro de pessoas físicas (CPF), sob o nº 

_______________, e portadora da carteira de identidade nº ______________________, vem 

informar que não há nenhum motivo impeditivo, podendo a mesma contratar e licitar com a 

Administração Pública.  

 

 

Atenciosamente, 

 

 

(carimbo e assinatura do Representante legal da Empresa) 
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TOMADA DE PREÇO Nº. 001/2020 
 

ANEXO VI - TERMO DE CONFIDENCIALIDADE 
 

____________, por seu representante legal, doravante designado simplesmente RESPONSÁVEL, 
se compromete, por intermédio do presente TERMO DE CONFIDENCIALIDADE, a não 
divulgar sem autorização quaisquer informações de propriedade do INSTITUTO DE 
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE DIVINÓPOLIS – DIVIPREV, 
em conformidade com as seguintes Cláusulas e condições: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA: 
 
O RESPONSÁVEL reconhece que, em razão da sua prestação de serviços estabelece contato com 
informações privadas do DIVIPREV, que podem e devem ser conceituadas como segredo de 
informação a terceiros não autorizados, sem a expressa e escrita autorização do representante legal 
do DIVIPREV, signatário do Contrato ora firmado. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: 
 
As informações a serem tratadas confidencialmente, são aquelas que, por sua natureza, não são ou 
não deveriam ser de conhecimento de terceiros, tais como: 
I – Listagens e documentações com informações confidenciais a que venham ter acesso; 
II – Valores e informações de quaisquer naturezas; e 
III – Documentos e informações utilizados na execução dos serviços do Contrato nº. ____/2020. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA: 
 
O RESPONSÁVEL reconhece que as referências dos incisos I a III da Cláusula Segunda deste 
Termo são meramente exemplificativas, e que outras hipóteses de confidencialidade que já existam 
ou venham a ser como tal definidas no futuro devem ser mantidas sob sigilo. 
 
Parágrafo Único  
Em caso de dúvida acerca da natureza confidencial de determinada informação, o 
RESPONSÁVEL deverá mantê-la sob sigilo até que venha a ser autorizado expressamente pelo 
representante legal do DIVIPREV, signatário do Contrato nº __/2020, a tratá-la diferentemente. 
Em hipótese alguma a ausência de manifestação expressa do DIVIPREV poderá ser interpretada 
como liberação de qualquer dos compromissos ora assumidos. 
 
 
CLÁUSULA QUARTA: 
 
O RESPONSÁVEL recolherá, ao término do Contrato nº. ____/2020, para imediata devolução ao 
DIVIPREV, todo e qualquer material de propriedade deste, inclusive notas pessoais, envolvendo 
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matéria sigilosa a ser relacionada, registro de documentos de qualquer natureza que tenham sido 
criados, usados ou mantidos sob seu controle ou posse seja de seus empregados, prepostos, 
prestadores de serviços, seja de fornecedores, com vínculo empregatício ou eventual com o 
RESPONSÁVEL , assumindo o compromisso de não utilizar qualquer informação sigilosa ou 
confidencial a que teve acesso enquanto contratado pelo DIVIPREV.  
 
Parágrafo Único  
O RESPONSÁVEL determinará a todos os seus empregados, prepostos e prestadores de serviço 
que estejam, direta ou indiretamente, envolvidos com a prestação de serviço objeto do Contrato nº 
_____/2020, a observância do presente Termo, adotando todas as precauções e medidas para que 
as obrigações oriundas do presente instrumento sejam efetivamente observadas. 
 
 
CLÁUSULA QUINTA: 
 
O RESPONSÁVEL obriga-se a informar imediatamente ao DIVIPREV qualquer violação das 
regras de sigilo ora estabelecidas que tenha ocorrido por sua ação ou omissão, independentemente 
da existência de dolo, bem como, de seus empregados, prepostos e prestadores de serviço. 
 
 
CLÁUSULA SEXTA: 
 
O descumprimento de quaisquer das cláusulas do presente Termo acarretará a responsabilidade 
civil e criminal dos que, comprovadamente, estiverem envolvidos no descumprimento ou violação. 
 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: 
 
As obrigações a que alude este instrumento perdurarão inclusive após a cessão do vínculo 
contratual entre o RESPONSÁVEL e o DIVIPREV e abrangem as informações presentes e 
futuras. 
 
 
CLÁUSULA OITAVA: 
 

O RESPONSÁVEL se compromete, no âmbito do Contrato objeto do presente Termo, a 
apresentar ao DIVIPREV declaração individual de adesão e aceitação das Cláusulas do Termo de 
Confidencialidade para Profissionais, de cada integrante ou participante da equipe que prestar ou 
vier a prestar os serviços especificados no Contrato nº. ___/2020. 
De acordo, 
Divinópolis/MG, __ de _______de ____. 
Representante Legal do Contratado: 
Nome: ____________________________ Cargo/Função_____________ 
CPF: _______________________ Telefone:______________  
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TOMADA DE PREÇO Nº. 001/2020 
 

ANEXO VII – TABELA DE PONTUAÇÃO TÉCNICA DA EQUIPE TÉCNICA  
ITENS PONTUÁVEIS E VALORES 

 
 
Nome da Licitante: _______________________________________________________________ 
CNPJ da Licitante: _______________________________________________________________ 
Nome do Responsável Legal:_______________________________________________________ 
CPF do Responsável Legal: ________________________________________________________ 
 
 

ITEM DESCRIÇÃO ESPECIFICAÇÃO PONTOS PONTUAÇÃO 
MÁXIMA 

1 Comprovação de experiência 
da empresa licitante na 
Prestação de Serviços objeto 
deste edital. 
 
Justificativa: Os atestados de 
Capacidade Técnica emitidos 
por RPPS serão mais 
valorados por se tratar de 
prestação de serviço mais 
próxima à realidade do 
DIVIPREV.  
 

1.1. Comprovação através de Atestado 
de Capacidade Técnica emitido por 
Regime Próprio de Previdência 

 

05 pontos 25 pontos 

1.2. Comprovação através de Atestado 
de Capacidade Técnica emitido por 
demais pessoas jurídicas de Direito 
Público 
 

02 pontos 10 pontos 

1.3. Comprovação através de Atestado 
de Capacidade Técnica emitido por 
pessoa jurídica de Direito Privado 

01 ponto  05 pontos 

2 Comprovação de que os 
membros da equipe técnica da 
empresa licitante possuem 
Certificação AMBIMA CPA 
10. (Apenas dos membros da 
equipe técnica da empresa 
licitante que efetivamente 
prestarão consultoria ao 
DIVIPREV) 
 
Justificativa: Tal exigência 
reside no fato de que a 
empresa que venha a 
desempenhar os serviços 
constantes no objeto, deverá 
estar em total sintonia com a 
equipe técnica do 
DIVIPREV responsável 
pela gestão dos ativos, 

2.1. Comprovação através de Atestado 
da AMBIMA, que cada membro 
da equipe técnica foi devidamente 
aprovado no exame de 
Certificação CPA e que ainda 
esteja válido até o dia da abertura 
do Envelope nº. 2 da Proposta 
Técnica. 

05 pontos 10 pontos 
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mormente quando esta 
autarquia faz gestão 
integrada dos ativos e 
passivos, cuja premissa é 
sempre a busca incessante 
pelo equilíbrio financeiro e 
atuarial. 

3 Comprovação de Registro 
como Atuário no Instituto 
Brasileiro de Atuária (IBA), na 
categoria MIBA (Apenas dos 
membros da equipe técnica 
da empresa licitante que 
efetivamente prestarão 
consultoria ao DIVIPREV) 
 
Justificativa: Nas avaliações 
atuariais, a Portaria MPS nº. 
464/2018 cita que os trabalhos 
devem ser desenvolvidos por 
“atuário habilitado” e em seu 
Quadro 7 requer o número de 
MIBA do atuário responsável 
pela avaliação.  O IBA é 
referência no Brasil quando o 
assunto é ciência atuarial, 
neste sentido, os membros do 
IBA, apresentam uma 
qualificação diferencial, dado 
que aumenta os padrões de 
segurança dos serviços 
atuariais prestados. 

3.1. Comprovação através de 
Declaração do IBA informando 
que o Atuário está inscrito na 
categoria MIBA e sua situação 
está regular junto ao IBA 

10 pontos 20 pontos 

4 Especialização ou MBA na 
área de Ciências Atuariais, 
Econômicas, Estatística, 
Direito e Engenharias. 
(Apenas dos membros da 
equipe técnica da empresa 
licitante que efetivamente 
prestarão consultoria ao 
DIVIPREV) 
 

4.1. Comprovação através de cópia 
autenticada do Diploma (que 
poderá ser averiguado através do 
Portal eletrônico do Ministério da 
Educação). Se a titulação for 
obtida fora do âmbito nacional, 
deverá ser apresentada 
devidamente traduzida por 
tradutor juramentado no Brasil. 

03 pontos 
por Título 

06 pontos 

5 Mestrado na área de Ciências 
Atuariais, Econômicas, 
Estatística, Direito e 
Engenharias. (Apenas dos 
membros da equipe técnica 

5.1. Comprovação através de cópia 
autenticada do Diploma (que 
poderá ser averiguado através do 
Portal eletrônico do Ministério da 
Educação). Se a titulação for 

04 pontos 
por Mestrado 
 

08 pontos 
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da empresa licitante que 
efetivamente prestarão 
consultoria ao DIVIPREV) 

obtida fora do âmbito nacional, 
deverá ser apresentada 
devidamente traduzida por 
tradutor juramentado no Brasil. 

6 Doutorado na área de 
Ciências Atuariais, 
Econômicas, Estatística, 
Direito e Engenharias. 
(Apenas dos membros da 
equipe técnica da empresa 
licitante que efetivamente 
prestarão consultoria ao 
DIVIPREV) 

6.1. Comprovação através de cópia 
autenticada do Diploma (que 
poderá ser averiguado através do 
Portal eletrônico do Ministério da 
Educação). Se a titulação for 
obtida fora do âmbito nacional, 
deverá ser apresentada 
devidamente traduzida por 
tradutor juramentado no Brasil. 

05 pontos 
por 
Doutorado 
 

10 pontos 

7 Comprovação de prestação 
de serviços educacionais e 
de capacitação, emitida por 
empresa de direito público 
ou privado, relacionados ao 
objeto desta licitação. 
(Apenas dos membros da 
equipe técnica da empresa 
licitante que efetivamente 
prestarão consultoria ao 
DIVIPREV) 
 
Justificativa: Conforme 
Anexo I – Termo de 
Referência deste edital, a 
equipe técnica da licitante 
deverá estar apta para ministrar 
48 (quarenta e oito) horas de 
treinamentos e curso sobre 
temas atuariais.  

7.1. Comprovação através de 
Declaração fornecida por 
empresas de direito público ou 
privado em que os consultores da 
licitante ministraram cursos, 
treinamentos, palestras, etc., sobre 
temas atuariais.  

02 pontos 
por 
Declaração 

10 pontos 
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TOMADA DE PREÇO Nº. 001/2020 
 

ANEXO VIII– FORMULÁRIO DE PONTUAÇÃO TÉCNICA 
 
 

Nome da Licitante: ______________________________________________________________ 
Endereço: ______________________________________________________________________ 
CNPJ da Licitante: _______________________________________________________________ 
Nome do Responsável Legal:_______________________________________________________ 
CPF do Responsável Legal: ________________________________________________________ 
 
 

Obs.: Os pontos deverão ser atribuídos em conformidade com os valores dispostos no Anexo VI – 
Tabela de Pontuação Técnica. 
 
 

Item Especificação Pontos 
1 1.1. 

1.2. 
1.3. 

 

2 2.1.  
3 3.1.  
4 4.1.  
5 5.1.  
6 6.1  
7 7.1  
TOTAL  
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TOMADA DE PREÇO Nº. 001/2020 
 

ANEXO IX– MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO 
 
 
 
 
CARACTERÍSTICAS DA EMPRESA 
 
Razão Social: ___________________________________________________________________ 
CNPJ/MF: _____________________________________________________________________ 
Endereço: ______________________________________________________________________ 
Telefone: _______________________________________________________________________ 
Responsável Legal: _______________________________________________________________ 
CPF: __________________________________________________________________________ 
 
 
VALORES PROPOSTOS 
 
 Os valores propostos para a consultoria permanente e prestação de serviços na área atuarial 
do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Divinópolis, nos termos do Anexo I, 
do Edital nº. 01/2020, serão: 
 
 R$XX,00 (por extenso) mensais, totalizando o valor anual de R$XX,00 (por extenso). 
 
 
 
____/_______/2020                                      ___________________________________________ 
       Data                                                      Assinatura do responsável Legal com firma reconhecida         
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TOMADA DE PREÇO Nº. 001/2020 

 
ANEXO X – ORÇAMENTO ESTIMADO 

              
 
 
OBJETO: A presente Tomada de Preço tem por objetivo a contratação de pessoa jurídica 
especializada em prestação de serviços de consultoria e gestão atuarial em regime próprio de 
previdência social, de acordo com o estabelecido neste ANEXO I – Termo de Referência. O 
orçamento máximo estimado para esta Tomada de Preço é o Valor Anual de:  
 
 

R$ 63.600,00 (Sessenta e três mil e seiscentos reais) 
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TOMADA DE PREÇO Nº. 001/2020 

 
ANEXO XI – MINUTA DO CONTRATO  

              
 

Contrato Administrativo nº________ 

 

INSTRUMENTO DE CONTRATO PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
CONSULTORIA E GESTÃO ATUARIAL EM 
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA 
SOCIAL, QUE ENTRE SI CELEBRAM O 
DIVIPREV E A EMPRESA 
.........................................  

 

O Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Divinópolis - DIVIPREV, inscrito 
no CNPJ n° 04.286.331/0001-90, na Rua Rio de Janeiro n° 426, loja 2 – térreo, Centro, 
Divinópolis/MG, CEP  35500-009, denominada CONTRATANTE, neste ato representada por seu 
Superintendente  AGUINALDO HENRIQUE FERREIRA LAGE,  RG n° .............................. e 
CPF n°.....................................,   a   empresa …………………..,   inscrita   no   CNPJ/MF   sob   o   
n.º …………………..,   com   sede   na   Rua ………………….., CEP: …………………..,,   
telefone   n.º ………………….., e-mail ………………….., doravante denominada 
CONTRATADA, representada neste ato pelo Sr. ………………….., portador da Carteira de 
Identidade n.º ………………….., inscrito no CPF/MF sob  n.º …………………..,  resolvem  
celebrar  o  presente CONTRATO  PARA  PRESTAÇÃO  DE SERVIÇOS  DE 
CONSULTORIA E GESTÃO ATUARIAL EM REGIME  PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA 
SOCIAL,  albergado  na  Lei n.º  8.666/93  e  alterações  posteriores, resultante  de  procedimento  
licitatório  sob  a  modalidade Tomada de Preço n.º  001/2020, consoante Processo Licitatório nº 
001/2020, mediante as seguintes cláusulas e condições: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

 

1.1 – O objeto do presente contrato é a prestação de serviços de consultoria e gestão atuarial em 
regime próprio de previdência social, conforme especificações e condições descritas no Termo de 
Referência – Anexo I do edital.   
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CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR CONTRATUAL, DA DOTAÇÃO 

ORÇAMENTÁRIA E DO PAGAMENTO 

 
2.1 – O valor mensal e anual do presente contrato é de R$ ...........  (...........)  e R$ ........... 
(................), respectivamente. 
 
 2.1.1 – O valor acima referido inclui todos os custos diretos e indiretos, bem como deveres, 
obrigações e encargos de qualquer natureza, não sendo devido à Contratada qualquer outro 
pagamento resultante da execução deste ajuste. 
 
2.2 – As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária 
própria, Ficha: 1245; 3.3.90.35.00.00.00 (Serviços de Consultoria); Complemento: 
3.3.90.35.99.00.00 (Outros Serviços de Consultoria e Assessoria). 
 
2.3 – O pagamento será efetuado, mensalmente, sem qualquer acréscimo financeiro, até o 5º dia 
útil após a apresentação da nota fiscal/fatura relativa à prestação dos serviços no mês 
imediatamente anterior, observada a ordem cronológica estabelecida no art. 5º da Lei 8.666/93. 
Para a efetivação do pagamento a Contratada deverá encaminhar ao Departamento Financeiro as 
respectivas Notas Fiscais/Faturas, até o último dia útil do mês em curso. 
 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA  

 
3.1 – Os serviços deverão ser iniciados a partir da assinatura do contrato e terá vigência de 12 
(doze) meses, podendo ser prorrogado por igual(is) ou inferior(es) períodos consecutivo(s), até o 
limite de 60 (sessenta) meses, nos termos do artigo 57, inciso II, da Lei nº. 8.666/93.  
 
3.2 – Caso ocorra mudança de endereço do local onde os serviços serão prestados, e em condições 
análogas, a Contratada fica obrigada a aceitar esta alteração.  
 

CLÁUSULA QUARTA – DO REAJUSTE 

 

4.1 – Os preços pactuados serão reajustados, observado o interregno mínimo de um ano, a contar 
da data de apresentação da proposta, aplicando-se a variação do IPCA, calculado e divulgado pelo 
IBGE. 
 
4.2 – Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não 
possa mais ser utilizado, será adotado em substituição o que vier a ser determinado pela legislação 
em vigor, à época. 
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4.3 – Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice 
oficial para reajustamento dos preços. 
 
4.4 – Caso os preços contratados, após o cálculo referente ao reajuste citado no item anterior, 
venham a ser superiores aos praticados no mercado, as partes deverão rever os preços para adequá-
los às condições existentes no início do contrato firmado. 
 

CLÁUSULA QUINTA – DA GESTÃO E DA FISCALIZAÇÃO 

 

5.1 – A gestão e a fiscalização da execução deste contrato serão realizadas pelo servidor Paulo 
Eduardo Santos, nomeado pela Portaria nº. 06/2019.  
 
 5.1.1 – A gestão e a fiscalização não excluem e nem reduz a responsabilidade da contratada 
pelo correto cumprimento das obrigações decorrentes do contrato.  
 

CLÁUSULA SEXTA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

 

6.1 – Este contrato poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei nº 8.666/93, desde que 
haja interesse da Contratante, com a apresentação das devidas justificativas. 
 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

7.1 – Os serviços serão executados de acordo com o Termo de Referência, em anexo este 
instrumento contratual. 
 

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

8.1 – São obrigações da Contratada, além daquelas explícita ou implicitamente contidas no 
presente contrato, no termo de referência e na legislação vigente: 

  

 a) executar os serviços com esmero e fiel observância a tudo quanto estabelecido neste 
contrato e no Termo de Referência em anexo, bem como nas condições estipuladas na proposta 
apresentada na licitação;  

 b) responder por quaisquer danos pessoais ou materiais causados por seus empregados à 
Administração e/ou a terceiros na execução deste Contrato;  
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 c) não contratar servidor pertencente ao quadro de pessoal do Contratante, ativo ou 
aposentado há menos de 5 (cinco) anos, ou de ocupante de cargo em comissão, assim como de 
seus cônjuges, parentes ou afins, até o 3º grau, durante a vigência do contrato;  

 d) responder pelos encargos e obrigações sociais, trabalhistas e fiscais resultantes da 
execução deste Contrato;  

 e) não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do presente Contrato, sem prévia 
anuência do Contratante;  

 f) atender de imediato às solicitações da Contratante quanto às substituições de empregados 
não qualificados ou entendidos como inadequados para a prestação dos serviços; 

 g) prestar todo e qualquer esclarecimento solicitado pelo DIVIPREV, garantindo-lhe, 
inclusive, o acesso a documentos relativos aos serviços executados ou em execução. 

 h) Prestar pronto atendimento às reclamações e/ou observações feitas pelo DIVIPREV, 
refazendo e retificando às suas expensas os serviços que não estejam dando resultados 
satisfatórios. 

 i) disponibilizar serviço de atendimento emergencial sempre quando solicitado, indicando 
número de telefone outro meio para contato urgente.  

 j) elaborar Boletim Analítico, após a execução dos serviços, listando todas as atividades 
básicas efetuadas e encaminhá-los ao DIVIPREV para análise e aprovação sempre quando 
solicitado. 

 l) responsabilizar pela preservação do sigilo e pelo uso restrito à execução deste Contrato, 
seja relacionado a aspectos técnicos, operacionais, comerciais, jurídicos e financeiros das partes, a 
que tenham acesso em decorrência da execução do presente instrumento, cabendo punição nos 
termos desta e na legislação atual vigente. 

 m) manter, durante a vigência deste Contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, devendo 
comunicar ao DIVIPREV, imediatamente, qualquer alteração que possa comprometer a 
continuidade da contratação, bem como substituir os documentos com prazo de validade expirado;  

 n) informar ao DIVIPREV sobre operações de reorganização empresarial, tais como fusão, 
cisão e incorporação e, na hipótese de restar caracterizada a frustração das regras disciplinadoras 
da licitação, ensejarão a rescisão do Contrato; 

 o) responsabilizar-se por eventuais ônus resultantes de ações, demandas, custos e despesas 
decorrentes de danos, devidamente comprovados, ocorridos por culpa sua ou de qualquer de seus 
empregados e prepostos, obrigando-se, outrossim, por quaisquer responsabilidades decorrentes de 
ações judiciais movidas por terceiros, que lhe venham a ser exigidas por força da Lei, ligadas ao 
cumprimento do presente Contrato. 

 

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
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9.1 – A Contratante obriga-se a:  
  
 a) acompanhar e fiscalizar a execução do ajuste, anotando em registro próprio as 
ocorrências acaso verificadas, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou 
defeitos observados;  
 b) prestar esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Contratada;  
 c) efetuar os pagamentos nas condições e nos prazos constantes dos instrumentos 
convocatório e contratual; 
 d) zelar para que, durante a vigência do contrato, a Contratada cumpra as obrigações 
assumidas, bem como sejam mantidas as condições de habilitação e qualificação exigidas no 
processo licitatório. 
 e) manifestar-se formalmente em todos os atos relativos à execução do contrato, 
especialmente quanto à aplicação de sanções, às alterações e às revisões do Contrato.  
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E DOS PAGAMENTOS 

DE MULTAS E PENALIDADES 

 

10.1 – Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666/93, a Contratada que: 

  

 a) Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da 
contratação; 

 b) Ensejar o retardamento da execução do objeto, sobretudo, em situação de emergência,  

 c) Fraudar na execução do contrato; 

 d) Comportar-se de modo inidôneo; 

 e) Cometer fraude fiscal; 

 f) Não cumprir com a proposta.  

 

10.2 – A Administração poderá aplicar à licitante vencedora, pela inexecução total ou parcial do 
objeto licitado, as sanções previstas no art. 86 da Lei nº 8.666/93, sendo a multa calculada dentro 
dos seguintes parâmetros:  

  

 10.2.1 – Atraso injustificado na execução dos serviços – multa de 0,5 % (meio por cento) 
por dia de atraso, até o limite de 10% (dez por cento); 
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 10.2.2 – Atraso na execução do serviço superior a 30 (trinta) dias – multa de 20% (vinte 
por cento) sobre o valor do contrato, com a consequente rescisão contratual e sem prejuízo das 
demais penalidades. 

 10.2.3 – No caso de desistência injustificada do contrato, der causa a sua rescisão ou nos 
demais casos de inadimplemento contratual, a multa será de 20 % (vinte por cento) sobre o valor 
do contrato, sem prejuízo das demais penalidades. 

 10.2.4 – O valor da multa aplicada será descontado dos pagamentos eventualmente devidos 
à licitante vencedora, caso a Contratada não proceda o recolhimento da multa no prazo de 05 
(cinco) dias úteis contados da intimação por parte do DIVIPREV, ou ainda, quando for o caso, 
cobrado judicialmente. 

 

10.3 – Ficará IMPEDIDA DE LICITAR E DE CONTRATAR com o DIVIPREV e será 
descredenciada do sistema de cadastramento de PELO PRAZO DE ATÉ 5 (CINCO) ANOS, sem 
prejuízo das multas previstas  em  edital  e  no contrato  e  das  demais  cominações  legais,  
garantida  ampla  defesa,  enquanto perdurarem  os  motivos determinantes  da  punição  ou  até  
que  seja  promovida  a  reabilitação  perante  a própria autoridade que aplicou a penalidade, a 
licitante que: 

  

 a) não mantiver a proposta, injustificadamente;  

 b) comportar-se de modo inidôneo;  

 c) fizer declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação; 

 d) cometer fraude fiscal; 

 e) falhar ou fraudar na execução do contrato;  

 f) não apresentar situação regular, no ato de assinatura do contrato;  

 g) recusar-se injustificadamente a assinar o contrato; 

 h) não executar o objeto;  

 i) retardar a execução do objeto; 

 j) executar os serviços em desobediência às exigências no edital.   

 

10.4 – Qualquer penalidade somente poderá ser aplicada mediante processo administrativo, no 
qual se assegurem a prévia defesa e o contraditório, consoante rito estabelecido no art. 87, § 2º da 
Lei 8.666/93, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 9.784/1999. 

 

10.5 – As situações mencionadas no art. 78 da Lei 8.666/93 podem ensejar, a critério da 
Administração, a rescisão unilateral do contrato. 
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10.6 – A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da 
conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Contratante, 
observado o princípio da proporcionalidade. 

 

10.7– Fica desde já ajustado que todo e qualquer valor que vier a ser imputado pelo DIVIPREV à 
CONTRATADA, a título de multa ou penalidade, reveste-se das características de liquidez e 
certeza, para efeitos de execução judicial, nos termos do artigo 783 do CPC. Reveste-se das 
mesmas características qualquer obrigação definida neste Contrato como de responsabilidade da 
CONTRATADA e que, por eventual determinação judicial ou administrativa, venha a ser paga 
pelo DIVIPREV; 

  

 10.7.1 – O valor das multas aplicadas, após regular processo administrativo, será 
compensado e descontado dos pagamentos devidos pelo DIVIPREV. Se os valores não forem 
suficientes, a diferença deverá ser recolhida pela CONTRATADA no prazo máximo de 3 (três) 
dias úteis a contar da aplicação da sanção; 

 

10.8 – Para assegurar o cumprimento de obrigações definidas neste Contrato como de 
responsabilidade da CONTRATADA, o DIVIPREV poderá reter parcelas de pagamentos 
contratuais ou eventuais créditos de sua titularidade, mediante simples comunicação escrita à 
CONTRATADA, bem como interpor medida judicial cabível; 

 

10.9 – As multas e penalidades previstas neste Contrato não têm caráter compensatório, sendo que 
o seu pagamento não exime a CONTRATADA da responsabilidade pela reparação de eventuais 
danos, perdas ou prejuízos causados ao DIVIPREV por atos comissivos ou omissivos de sua 
responsabilidade. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA VINCULAÇÃO CONTRATUAL 

 

11.1 – Este Contrato está vinculado de forma total e plena ao Processo Licitatório nº 001/2020 
Tomada de Preço nº 001/2020. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO CONTRATUAL 
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12.1 – O contrato poderá ser rescindido a qualquer momento pelo DIVIPREV, sem direito à 
indenização e independente de prévia notificação judicial, mediante comunicação por escrito ao 
CONTRATADO, nos casos de:  
 

a) Descumprimento das obrigações do contrato;  
b) Desvio das especificações estabelecidas nesse edital e no contrato; 
c) Descumprimento injustificado de ordens emitidas pelo DIVIPREV;  
d) Atraso injustificado na execução do contrato;  
e) Paralisação da execução do contrato sem justa causa e prévia comunicação à 

Administração;  
 f) Decretação de falência ou insolvência civil.  
 
12.2 – O contrato poderá ser rescindido, ainda, por razões de interesse público de alta relevância e 
amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridade da Administração a que 
esteja subordinado o contrato celebrado.  
 
12.3 – Observado o disposto no art. 78, inciso XV, da Lei Federal n° 8.666/93, o contrato poderá 
ser rescindido pela CONTRATADA caso o DIVIPREV venha a descumprir suas obrigações 
contratuais, nos termos da legislação aplicável.  
 
12.4 – Incorre na obrigatoriedade de pagamento em favor da outra, de multa correspondente a 5% 
(cinco por cento) do valor do contrato devidamente corrigido, a parte que der causa à rescisão do 
pacto firmado. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOS CASOS OMISSOS 

 

13.1 – Os casos omissos serão resolvidos à luz da legislação aplicável, especialmente a lei nº 
8.666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO JUDICIAL 

 

14.1 – Fica eleito o foro da Comarca de Divinópolis/MG para dirimir quaisquer questões oriundas 
do presente contrato, com renúncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja. 
 
14.2 – E, por estarem de acordo com o ajustado, as partes assinam o presente instrumento, depois 
de lido e achado conforme, perante as testemunhas que também o assinam, em duas vias, de igual 
teor, para um só efeito jurídico. 
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Divinópolis, ………………….. 

 

 

 

_____________________________ 

Aguinaldo Henrique Ferreira Lage 
Superintendente 
 
 
 
_______________________________ 
Representante 
Empresa Contratada 
 
 

 

TESTEMUNHA: _______________________ 
   Nome: 
   CPF: 
   CI: 
 
  
TESTEMUNHA:  _______________________ 
   Nome: 
   CPF: 
   CI: 
   
 


